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Az iskolai magyar nyelvhaszná-
latot, illetve a kétnyelvűséget 
népszerűsíti most indított kam-
pányában a Bálványos Intézet 
és az Integratio Alapítvány. A 
kutatók szerint a nyelvi asszimet-
ria felszámolása elsősorban az 
erdélyi szórványban sürgős fela-
dat, hiszen az iskolaválasztásra 
és más területekre is kihat.

 » PAP MELINDA

A magyar nyelvhasználatot és a 
kétnyelvűséget népszerűsítő 
kampányt indított a kolozsvá-

ri Bálványos Intézet és a temesvári 
Integratio Alapítvány, mely különös 
fi gyelmet fordít a pedagógusok és 
tan intézetek vegyes családokhoz és 
az abból érkező gyermekekhez fűző-
dő viszonyára – hangzott el a tegnapi 
kolozsvári sajtótájékoztatón. A ta-
pasztalat szerint a magyar iskolákban 
dolgozó pedagógusokban nincs kom-
fortérzés, hogyan kellene történnie a 
kommunikációnak olyan esetekben, 
ha az osztályban vegyes házasság-
ból származó gyerekek is vannak, és 
például szülői értekezletre a román 

nemzetiségű szülő megy el. „Holott 
épp a tervezhetőség lenne a fontos, 
hogy felkészüljünk ilyen helyzetek-
re” – hívta fel a fi gyelmet a Krónika 
kérdésére Erdei Ildikó, a temesvári 
Bartók Béla Gimnázium igazgatója, 
az Integratio Alapítvány munkatársa. 
A temesvári alapítvány 2011 óta fog-
lalkozik a témakörrel, a mostani kam-
pány tehát több év tapasztalatából 
próbál megoldásokat megfogalmazni 
– hangzott el a Planetarium kávézó-
ban tartott sajtótájékoztatón.

Többéves tapasztalat
Toró Tibor, a Bálványos Intézet ku-
tatási igazgatója felvezetőjében el-
mondta: az intézet kutatásaiból 
egyértelműen az derül ki, hogy a ma-
gyar nyelvhasználat a magyar tanin-
tézetekben is problémás lehet. Arra 
is fény derült, hogy a vegyes házas-
ságból érkező gyerekekkel külön is 

foglalkozni kellene ahhoz, hogy fel-
zárkózzanak, ha például egyáltalán, 
vagy nem megfelelően tudnak ma-
gyarul. Az intézet kutatásai ugyanis 
arra is rávilágítanak, azon gyerekek 
esetében is van esély arra, hogy ma-
gyar tanintézetbe iratkozzanak, akik 
román tannyelvű intézménybe jár-
nak. Nemrég a Belényesi-medencé-
ben volt erre példa.

Erdei Ildikó online bejelentkezé-
sében felidézte, hogy az Integratio 
Alapítvány 2011 óta foglalkozik a 
kérdéskörrel, akkor jelentetett meg 
tájékoztatófüzetet nyelvileg vegyes 
családok részére. Ez konkrét gya-
korlati tanácsokat tartalmazott arra 
vonatkozóan, mit tehetnek a szülők 
annak érdekében, hogy gyerekük két-
nyelvű legyen. Ugyanis számos olyan, 
vegyes házasságból származó gyere-
kek kerültek be a temesvári óvodák 
magyar csoportjaiba, akik nem tud-
tak magyarul. Mivel a füzet nem bizo-
nyult elegendőnek, képzéseket is tar-
tottak a szülőknek a témában, majd 
honlapot indítottak a kétnyelvűség 
kapcsán (ketnyelvuseg.integratio.ro), 
egy helyre gyűjtve össze a tapasztala-
tokat. Képzési és oktatási segédanya-
gokat, tananyagfejlesztő csomagot is 
elérhetővé tettek itt a pedagógusok 
számára.

Nyelvi aszimmetria
Mivel a pedagógusoknál van az irá-
nyítás, a most indított kampány is 
elsősorban nekik szól – mondta el 
lapunk kérdésére Erdei Ildikó, aki 
szerint a kétnyelvűségi kampány 
nem valakik ellen irányul, sőt épp 
azt akarják megelőzni vele, hogy vita 
alakuljon ki a szülők között a nyelv-
használat kapcsán, ha például egy 
szülői értekezletre a román nemzeti-
ségű szülő jön el. „Nem arról van szó, 
hogy nem akarunk románul beszélni, 
de anyanyelven jobban megy” – indo-
kolta a kampány első animációja által 
sugallt megoldást, miszerint ilyenkor 
a román nyelvre való teljes áttérés he-
lyett a magyar nyelvű kommunikációt 
kell választani, és a román szülőknek 
román nyelvű összefoglalóval készül-
ni. Az iskolaigazgató szerint a kam-
pány a pedagógusok, intézmények és 
szülői bizottságok tapasztalatait fogja 

össze, ugyanis a temesvári kétnyelvű-
ségi programot elvitték más erdélyi 
városokba, és kiderült, hogy Brassó-
ban vagy Nagybányán is ugyanúgy 
működtethető.

Toró Tibor szerint a Bálványos Inté-
zet kutatásai azt jelzik, hogy a román 
és magyar nyelv közötti aszimmetriát 
már az erdélyi magyarság nagy része 
magáévá tette, és kezdeni kell valamit 
ezzel a problémával. Az ugyanis, hogy 
az állam nyelvét felsőbbrendűnek 
gondoljuk a saját anyanyelvünkkel 
szemben, később az iskolaválasztás-
ra, vagy a román állammal szembeni 
elvárásokra is kihathat.

Magyarul: nemcsak az órán
Keszeg Erika, a Bálványos Intézet 
kutatója rámutatott: fontos, hogy a 
magyar nyelvhasználat az oktatási te-
vékenységen túl is biztosított legyen 
az iskolákban, ugyanis a gyerek itt ta-
lálkozik először a nyelvi ideológiákkal. 
„Ha azt látja, hogy a magyar nyelvnek 
csak az órán van létjogosultsága, ak-
kor nyelvi önkontrollt fog gyakorolni, 
háttérbe szorítja a magyar nyelv hasz-
nálatát a mindennapi életben” – fo-
galmazott a szakember, aki szerint a 
nyelvi egyensúly létrehozása különö-
sen a szórványban kiemelten fontos. 
Éppen ezért a magyar intézményben 

a magyar nyelv kellene legyen az el-
sődleges, nemcsak az oktatásban, 
hanem a teljes intézményi kommuni-
kációban. A kutató szerint a kampány 
azoknak próbál eszközöket adni, akik 
minimum gondolkodnak a kétnyelvű-
ségről, láttatni velük, hogy másként is 
lehet, és léteznek erre jó gyakorlatok.

A kampányban animációkat is al-
kalmaznak. Kassay Réka, az ezeket 
készítő csapat vezetője, a Zoom Stúdió 
animációs műhely alapítója elmond-
ta: elvontabb témát kellett konkrétan 
bemutatni a nagyközönségnek, sztori 
jelleggel. Az volt a cél, hogy ez hiteles 
legyen, azt mutassa, ami a valóság-
ban is történik, ezért egyszerű formát 
próbáltak választani. A kisfi lm a Bál-
ványos Intézet Facebook-oldalán és 
YouTube-csatornáján is elérhető, míg 
a kétnyelvűséggel kapcsolatos külön-
böző anyagokat valamennyi magyar 
iskolába elküldték.
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Kampány a nyelvhasználatért
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Változtatnának. A most indított kampányt az elmúlt évek temesvári tapasztalataira építik a szakemberek

 » RÖVIDEN

Nyissanak hamarabb a hatékonyan oltó városok 
– kérik a polgármesterek a kormánytól
Enyhíthessenek hamarabb a járványügyi korlátozásokon 
azok a városok, ahol nagy a beoltottak aránya – ké-
rik Florin Cîțu kormányfőtől a polgármesterek. Florin 
Birta nagyváradi elöljáró ez ügyben írásban nyújtott 
be javaslatot a kormányhoz, a Nemzeti Liberális Párti 
(PNL) polgármester beadványát több erdélyi kollégája is 
támogatja. A javaslatról Emil Boc polgármester beszélt 
a Mediafax hírügynökségnek; mint mondta, ebben az 
áll, hogy azok a városok, ahol a beoltottak aránya eléri 
az 50–60 százalékot, az országos rendelkezések ellenére 
enyhíthessenek hamarabb a járványügyi korlátozásokon. 
A kolozsvári elöljáró szerint a javaslat az oltási kampányt 
is felgyorsíthatja, és élvezi a kormány támogatását.

A fölösleges
iskolatáska

Akárcsak évekkel, évtizedekkel ezelőtt, továbbra is az 
üres ígérgetések és a jövő idő örökös emlegetése jellemzi 
a tanügyi rendszer mozgásait. Jelen időről, kézzelfogha-
tó változásokról azonban nincs szó. Csak tologatják ma-
guk előtt a döntéshozók az oktatás lényeges elemeinek 
érdemi módosításait, holott sok minden régóta sürgős 
változásért kiált. Az egymást váltó tanügyminiszterek és 
más döntéshozók sűrűn szajkózzák például azt is, hogy 
igen, valóban nehéz a gyerekek iskolatáskája, ezen vál-
toztatni kell és változtatni is fognak. Hogy mikor? Hát 
majd valamikor a jövőben. „Nem egyik napról a másikra, 
hanem fokozatosan. Ha feltétlenül időtartamot akarnak, 
akkor 2, 3, 4 év alatt” – válaszolta a kérdésre a jelenlegi 
tanügyminiszter. Mi pedig sejtjük, az átalakításhoz az un-
tig ismételgetett újratervezésre van szükség, a különféle 
bizottságok munkáját felülbíráló, rangosabb bizottságok 
és az azokat ellenőrző, még nagyobb hatalmú testületek 
jóváhagyására, döntésére, módosított tervezetek módo-
sítására, gyakorlatba ültetésére és így tovább. Az ígére-
tek és elképzelések naponta röpködnek a levegőben, a 
realitás azonban vajmi keveset változik. Egymást követő 
nemzedékek lépnek ki tizenkét év elmúltával az iskola 
kapuján úgy, hogy véges-végig a nehéz iskolatáskát cipel-
ték magukkal – szó szerint és képletesen is. A jelenlegi 
tárcavezető sem különb elődeinél, ígérget. Most éppen 
azt, hogy csökkenni fog az iskolatáska súlya a digitális 
tankönyveknek köszönhetően.

Az eff ajta kĳ elentés viszont indulásból hibádzik. Való 
igaz, hogy a gyerekeknek számos papíralapú tankönyvet 
és valamennyi tantárgyból munkafüzeteket kell cipelniük 
magukkal – már amikor jelenléti oktatás folyik –, és az is 
igaz, hogy a fölösleges terhet végre érdemben csökkente-
ni kéne. Azonban az iskolatáska fi zikai súlyán kívül bizony 
fölösleges szellemi terhek is nehezednek a gyerekekre. 
Azzal, hogy a papíralapú könyvekben sorakozó hatalmas 
információmennyiséget áthelyezik digitális felületre, csak 
a táska fi zikai tömegét csökkentik. Ha a tananyag meny-
nyisége, milyensége, maga a követelményrendszer, az 
átadandó és elsajátítandó információk szelektálása nem 
módosul, akkor – ha képletesen is, de – bizony nehéz ma-
rad az iskolatáska.

Oktatási rendszerünk a 21. század egészen kézenfekvő 
hozadékait nem veszi fi gyelembe. Azt, hogy a körülöttünk 
hullámzó és burjánzó történések, az internet rendkívül 
erős dominanciája miatt a világ egyre összetettebbnek tű-
nik, maguk a felnőttek is egyre kevésbé értik. Így az isko-
lának értelemszerűen többet, mást kellene tennie azért, 
hogy az információrengetegben eligazodni képes fi atalo-
kat engedjen útjukra. Ezzel szemben az óraszámcsökken-
tés egyelőre várat magára, a követelmények még mindig 
nagyrészt memorizálásról szólnak. Holott ma az informá-
ció egy képernyőérintéssel elérhető, a tananyagban pedig 
tömérdek olyan tudnivaló szerepel, amit nem bebifl áztat-
ni kellene a diákokkal. Hanem tudomásul kellene venni, 
hogy manapság már adott az információ, és azt kellene 
megtanítani a gyereknek – akinek amúgy is a virtuális vi-
lágban van a szellemi otthona –, hogy miként igazodjon 
ott el, hogyan használja fel, alkalmazza az információkat, 
miként legyen kritikus velük szemben, hogyan szelektál-
jon. Az üres ígérgetések, halogatások tanügyi rendszere 
azonban a jelek szerint ezt nem érzékeli, úgyhogy a gyere-
keknek egyelőre tovább kell cipelniük az iskolatáskát, szó 
szerint és képletesen is.
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